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สวัสดีปีใหม่ชาว R2R ทุกท่านครับ 

R2R Newsletter ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 7 แล้วนะครับ เนื้อหาในฉบับนี้มีความพิเศษสุดกว่า 

ฉบบัอืน่ๆ ทีผ่า่นมา เพราะเรามาใน Theme ทีช่ือ่วา่ “วฒันธรรมชาว R2R” โดยเราไดร้บัเกยีรตจิาก       

ศ. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาเล่าถึงแนวคิดและ           

ความสำคัญของวัฒนธรรมชาว R2R ท่ีจะเป็นรากฐานในการทำงานและการสนับสนุนงาน R2R ตลอดจนสามารถถ่ายทอดไปสู่ 

ชาว R2R รุ่นใหม่ๆ เพื่อความยั่งยืนต่อไป 

นอกจากน้ี ยังมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม ชาว R2R ผ่านมุมมองของคุณอำนวยและนักวิจัย 

ในคอลมันก์า้วไปกบัคณุอำนวยและเปดิหอ้งนกัวจิยัดว้ย สว่นคอลมันเ์คลด็ลบัรบัรางวลัของ รศ. นพ.สมพนธ ์

ทัศนิยม นั้น ฉบับที่ผ่านมาอาจารย์ได้กล่าวถึงการเขียนวิธีการศึกษาเบื้องต้นไปแล้ว ฉบับนี้จะเป็นวิธีการ 

เขียนถึงผลการศึกษา ซึ่งจะมีหลักการและเทคนิคการเขียนอย่างไร ลองอ่านกันดูนะครับ อาจารย์ได้ฝาก

ข้อคิดถึงคณะกรรมการตัดสินผลงาน R2R ทุกท่านอีกด้วยครับ

สำหรบัคอลมันก์ระจายขา่ว R2R ทมีงานกม็ขีา่วสารมากมายทีจ่ะประชาสมัพนัธใ์หทุ้กท่านทราบ ไม่ว่าจะ 

เป็นข่าวการอบรมการใช้งานและดูแล Website R2R สวรส. ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุน 

งานวิจัย R2R Facilitator Advanced Course ประจำปี และข่าวดีท่ีทุกท่านรอคอยคือ การประชุม R2R Forum คร้ังท่ี 6 

ก่อนจะจากกันไปในฉบับน้ี หากสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ “วัฒนธรรมชาว R2R” 

หรืออยากให้มีคอลัมน์อื่นๆ ใน R2R Newsletter สามารถแนะนำมาได้ที่ e-mail: r2r.hsri@gmail.com หรือเว็บไซต์ใหม่ 

ของโครงการฯ http://r2r.hsri.or.th ทีมงานทุกคนรอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

                           รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
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R2R จะย่ังยืน
ถ้ามีวัฒนธรรม “การให้”

เป็นที่ทราบกันดีในแวดวง R2R        

ว่า นอกจาก ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสถาบนัวจิยัระบบ 

สาธารณสุข จะเป็นหัวเรือใหญ่ในการ 

บุกเบิก R2R แล้ว ยังมีอีกหลายท่านที่ 

อยูเ่บือ้งหลงัภารกจิสำคญันี ้หนึง่ในนัน้ม ี

ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี      

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวม 

อยู่ด้วย

ครั้งนี้อาจารย์ประสิทธิ์กลับมามี 

บทบาทสำคัญต่อ R2R อีกครั้งด้วย 

การสรุป “วัฒนธรรมชาว R2R” เพื่อให้ 

เป็นคู่มือในการทำงานของชาว R2R      

ทุกคนท่ีมุ่งพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ 

มากขึ้น รายละเอียดของแนวคิดนี้จะ 

เป็นอย่างไร ไปฟังอาจารย์ประสิทธิ์  

อธิบายพร้อมกันเลยค่ะ

“แนวคดินีเ้ริม่ตน้จากการทีผ่มเคย

เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำวัฒนธรรม 

ศิริราชเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน และ 

พบว่ามันได้ผล และ 5 ปีที่แล้วเราก็นำ 

แนวคิดดังกล่าวไปทำที่มหาวิทยาลัย 

มหิดล เพื่อย้ำว่า Core Values หรือ     

ค่านิยมมีความสำคัญต่อการทำให้           

องค์กรสามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ทำอยู่ให้ 

เกิดความยั่งยืน ซึ่ง ค่านิยม (Core   

Values) และ วัฒนธรรม (Culture) 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นสิ่งที่คนในองค์กรใช้สื่อสารและทำงาน          

ร่วมกันเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีหลักฐานว่า           

สิ่งเหล่านี้สามารถถ่ายทอดไปถึงคนใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่ในองค์กรได้ เราก็จะ 

เรียกว่าวัฒนธรรม” 

“โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อและศรัทธาในเรื่องของ Core Values และ 

Culture มาโดยตลอด ก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะลองคิดเรื่องวัฒนธรรม

ชาว R2R เพราะมันจะทำให้คนท่ีเข้ามาใหม่เข้าใจได้ง่าย หากเราไม่ทำส่ิงเหล่าน้ี 

คนที่เข้ามาใหม่ก็จะนึกไม่ออกว่า R2R คืออะไร และคนก็กลัวกันมาก 

เรื่องวิจัย”

“ผมก็เลยมาปรึกษากับอัครินทร์ (อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์  

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล) วา่หลกัการในการทำเรือ่ง Core Values 

และ Culture ต้องไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งมานั่งคิด แต่ต้องเป็น 

คนที่ลงไปทำเอง คลุกคลีเองทั้งหมด ซึ่งคนที่จะรู้บทบาทและหน้าที่ของ 

R2R ดทีีส่ดุกค็อืกลุม่คนทีม่ปีระสบการณท์ำงานวจิยั R2R และกลุม่คณุอำนวย 

(Facilitator) ทั้งหลายนั่นแหละ ผมจึงอยากจะได้ไอเดียของคนกลุ่มนี้ 

เพือ่มารวบรวมจดักลุม่ และสรปุออกมาใหเ้ปน็ภาษาอา่นงา่ย ไมว่า่ใครอา่น 

ก็เข้าใจ”

“สรปุได ้8 หวัขอ้หลกัคอื 1.Self-Directed Learning (ตืน่ใจใฝเ่รยีนรู)้ 

2.Determination (จิตมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย) 3.Integrity (คุณธรรมชี้นำกาย) 

4.Good Friend (ดั่งมิตรสหายร่วมทำงาน) 5.Altruism (มุ่งผลเพื่อผู้อื่น) 

6.Creativity (ฟืน้ความคดิแนวสรา้งสรรค)์ 7.Respect (ใหเ้กยีรตนิบัถอืกนั) 

8. Coaching & Mentoring (พร้อมแนะนำฉันพี่น้อง) โดยแต่ละหัวข้อต้อง 

มีนิยามเชิงพฤติกรรม เช่น Self-Directed Learning (ตื่นใจใฝ่เรียนรู้) 

นิยามเชิงพฤติกรรมคือ หมั่นศึกษาค้นคว้า ชอบค้นหาปัญหาและหา 

แนวทางแก้ไข ชอบสร้างสมมุติฐานและทดลองพิสูจน์ ใช้ประสบการณ์เป็น 

การเรียนรู้ และหมั่นทบทวนงานที่ทำเพื่อหาจุดพัฒนา เป็นต้น”

“เมื่อผ่านการ Approval จากทุกคนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ         

Implement โดยตอ้งทำใหค้นเขา้ใจมนัอยา่งลกึซึง้ จากนัน้กส็รา้ง Change 

Agent เหตุที่ต้องสร้างเพราะวันนี้ชาว R2R ทำงานโดยไม่มีวัฒนธรรม          

กำกบัอยา่งเปน็ระบบ ทกุคนทำตามความรูส้กึ อยากทำอยา่งไรกท็ำอยา่งนัน้ 

Facilitator แต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราควรจะสร้าง      

รูปแบบในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ย้ำนะครับว่า ทิศทาง 

เดียวกัน ไม่ใช่ทำเหมือนกันหมด) เพราะเรากำลังจะเปลี่ยนกระบวนการ        

เพื่อให้สามารถส่งต่อคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น งาน R2R เป็นงานไร้รูปแบบ 

Facilitator ที่ดีไม่ควรมีรูปแบบที่ตายตัว แต่ต้องมีความคล่องตัวสูง 

ยืดหยุ่นได้ ปรับตัวเก่ง เข้ากับคนง่าย เปลี่ยนแปลงตามบริบท เข้าใจงาน      

วิจัย แต่ไม่หยิบงานวิจัยเป็นตัวหลัก”
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“สมมตุวิา่โรงพยาบาลแหง่หนึง่อยากจะทำ R2R ไมเ่คยมปีระสบการณม์ากอ่น เราอาจจะใหท้มี Change Agent 

เข้าไปประเมินตื้น ลึก หนา บาง ของหน่วยงานนั้นๆ ว่าเป็นยังไง แล้วปูคอนเซ็ปต์ R2R ในองค์กรนั้นซักครั้ง อาจจะ

เริ่มด้วยการเข้าไปอธิบายหลักการวิจัย และเป็นที่ปรึกษาให้ เข้าไปปรับฐานให้องค์กรเหล่านั้น เปิดตัวเปิดใจว่างาน 

วิจัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และผมเชื่อว่าถ้า Change Agent ปรับดีๆ นะ เขาจะเก่งมาก แล้วเขาจะเป็นกลุ่มคนที่เป็น 

Change Agent ให้ประเทศได้ด้วยนะ”

“สิ่งที่สำคัญคือ Change Agent ต้องเข้าใจในเรื่องที่ทำอย่างลึกซึ้งถึงแก่น อย่างตอนที่ผมทำ Core Values 

ผมก็ต้องรู้ให้ลึกซึ้ง อย่าง R2R ผมก็ต้องรู้ตั้งแต่วันแรกว่าเขาคุยอะไรกัน แล้วมาคิดต่อว่าต่อไปจะประชาสัมพันธ์ 

ยงัไงใหค้นเขา้ใจไดต้รงกนั อาจจะเลา่เรือ่ง Success Story Telling อยา่งทีผ่า่นมาผมทำ Role Modeling โดยนำเรือ่ง 

ของคนที่ประสบความสำเร็จมาเล่า ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่คนส่วนใหญ่รู้จักด้วยนะ และต้องเป็นบุคคลที่มีผลงาน 

เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่าเอานักการเมืองเด็ดขาด เพราะทัศนคติทางการเมืองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน”

“เราต้องหา Role Model ที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมมาพูด ตัวอย่างของ Role Model ที่ผมนำมาพูดคือ 

ความสามคัคขีองชาวบา้นบางระจนั พอ่ขนุรามคำแหงมหาราชทีไ่มท่ำสงครามแตเ่ปน็มหาราชจากการทำ Innovation 

หวัขอ้ มุง่มัน่สูค่วามเปน็เลศิ ไดแ้ก ่พทัยา เทศทอง เจา้ของเหรยีญทองพาราลมิปกิเกมส ์เขาคดิอยากฆา่ตวัตายตอนเดก็ๆ 

เพราะพิการ จนกระทั่งมาเล่นกีฬาบอคเซีย เล่นจนไปสู่ความเป็นเลิศ เขาประกาศก่อนได้เหรียญทองว่า ‘ผมจะนำ 

เหรียญทองไปฝากพี่น้องชาวไทย’ เขามีความต้ังใจ แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จ หรือหัวข้อ เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 

เจ้าชายสิทธัตถะ เร่ิมจากการเห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เมื่อเห็นแล้วคิด คิดแล้วทำ ทำแล้วทบทวน ปรับปรุง พัฒนา 

เปลี่ยนวิธีการ จนสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า”

“วัฒนธรรมชาว R2R สำคัญทุกข้อ แต่การที่เราจะผลักดันข้อไหนก่อนนั่นก็เป็นอีกเรื่อง เวลาพูดถึงค่านิยม 

ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราควรพูดถึงในสิ่งที่เรามีแต่ที่อื่นไม่มี และยากที่จะพัฒนาหรือไล่ตามเราทัน 

ยกตัวอย่างศิริราช สิ่งที่ทำให้ศิริราชต่างจากที่อื่นคือคำว่า Altruism หรือ 

การมุ่งหวังเพื่อผู้อื่น การที่เราเติบโตมาถึงทุกวันน้ีเพราะเรา ‘ให้’ นะ ไม่ใช่ 

เพราะเรา ‘เอา’ และเพราะเราเป็นองค์กรท่ี ‘อยู่เพ่ือคนอ่ืน’ มาตลอด เรา

จึงเป็นโรงพยาบาลทีไ่ดร้บัเงนิบรจิาคจากประชาชน ทัง้ทีแ่ทบไมไ่ด ้

โฆษณา นั่นเป็นเพราะว่าคนที่เคยได้รับจากเราอยากให้เราคืน”

“เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ R2R ยั่งยืน ต้องเริ่มจากการ 

เป็นผู้ให้ สร้างกลุ่มคนที่อยากเป็นผู้ให้ขึ้นมา ถ้าโรงพยาบาล 

ไหนต้องการคำปรึกษา เรายินดีจะไปช่วยให้คำแนะนำ โดยไม่ 

สนใจค่าตอบแทน ถ้ามันทำให้อะไรๆ ดีขึ้น เรายินดีไปช่วย 

แล้วมันก็จะเป็น Self-reward ด้วยตัวมันเอง เพราะความสุขเกิด 

จากการให้ ถ้าเราสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาได้จริงๆ มันจะทำให้ R2R 

เกิดความยั่งยืน”

“ขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าโลกนี้ต้อง  

อาศัยความดีเป็นสิ่งค้ำจุน ให้ไปเถอะ           

แล้วเราจะได้กลับมาทีหลังเอง  แต่ถ้าเรา 

เริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะเอา มันไม่มีทาง 

ได้หรอก ก็เหมือนการไปนั่งวิปัสสนา หากไป 

ปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามความ ‘อยาก’  มันไม่มี

ทางบรรลุถึงแก่นพระพุทธศาสนาหรอก” 

อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย 

“ขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าโลกนี้ต้อง  

อาศัยความดีเป็นสิ่งค้ำจุน ให้ไปเถอะ           

แล้วเราจะได้กลับมาทีหลังเอง  แต่ถ้าเรา 

เริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะเอา มันไม่มีทาง 

ได้หรอก ก็เหมือนการไปนั่งวิปัสสนา หากไป 

ปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามความ ‘อยาก’  มันไม่มี

ทางบรรลุถึงแก่นพระพุทธศาสนาหรอก” 

อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย 

(ติดตามรายละเอียด วัฒนธรรมชาว R2R ที่ www.si.mahidol.ac.th/r2r และ www.facebook.com/R2R.Siriraj)
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กว่า 8 ปีท่ีออกเดินทางบนถนนสาย R2R 

ท่ีทอดยาว วันน้ี อาจารย์กะปุ๋ม-ดร.นิภาพร ลครวงศ์ 

ถือเป็นดาวดวงเด่นท่ีเราเช่ือขนมกินได้เลยว่า ถ้า       

เอ่ยช่ือของผู้หญิงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ท่ีพกพาความเก่ง

และแกร่งคนน้ีออกมากลางวงสนทนา น้อยคนนัก 

ท่ีจะไม่รู้จักเธอ

หากจะบอกว่าเธอเดินทางผ่านมาหมดแล้ว 

ท้ังบนถนนท่ีขรุขระและราบเรียบก็คงไม่ผิดนัก 

กระน้ันเธอก็ยังไม่หยุดเดินทาง ไม่หยุดเรียนรู้ 

และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เธอยังสนุกและเป่ียมไป

ด้วยพลังแห่งไฟฝันท่ีจะนำพาให้ R2R ก้าวหน้า 

และม่ันคงย่ิงๆ ข้ึนไป 

การกลับมาเยือน R2R Newsletter ฉบับน้ี 

เธอยังคงมีเร่ืองสนุกๆ มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยค่ะ

คุณอำนวยที่ดีต้องมี “ใจ”
ในห้วงเวลาที่ R2R เบ่งบานเต็มที่อย่าง 

ทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณอำนวยคือฟันเฟือง

สำคัญท่ีช่วยผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว 

ซ่ึงอาจารย์กะปุ๋มก็เป็นหน่ึงในคุณอำนวยคุณภาพ

คับแก้วท่ีใครๆ ต่างมองเป็นตัวอย่าง หัวใจสำคัญท่ี 

นำพาเธอมาถึงจุดน้ีได้ เธอบอกว่า “ใจ” ล้วนๆ ค่ะ

“คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของคุณอำนวยท่ีดี 

ควรมีอันดับแรกเลยคือ ‘ใจ’ ค่ะ หมายความว่า

ต้ องมี ใจที่ ปรารถนาในการ เกื้ อกู ลผู้ คน 

มีความเห็นที่ถูก ที่ดี และที่ชอบ ต่อการเป็น 

คุณอำนวย (สัมมาทิฐิ) เพราะการทำหน้าที่ 

คุณอำนวยนั้น เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยพลังแห่ง

ใจอยา่งมากในการขบัและดนัภารกจิตา่งๆ และ 

อ.กะปุ๋มเผย...
“ใจ” เท่าน้ันสำคัญท่ีสุด!

ระหว่างการทำงานก็มีเรื่องให้ต้องเรียนรู้มากมาย ทั้งเรื่องที่เป็นพลังด้าน 

ลบและด้านบวก ดังนั้น ‘ใจ’ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และน่าจะเป็นคุณสมบัติ 

ข้อต้นๆ ของการเป็นคุณอำนวยที่ดี”

“อันดับต่อมาคือ ‘การเรียนรู้ ’ คนที่จะเป็นคุณอำนวยที่ดีนั้น 

จะต้องมีลักษณะของการเป็น ‘นักเรียนรู้’ ใช้หัวใจเป็นตัวนำในการเรียนรู้  

เรื่องราวต่างๆ ด้วยความอดทนและนอบน้อม ไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง 

แต่เปิดใจรับสิ่งต่างๆ เข้ามาใคร่ครวญ และใช้ประโยชน์ หรือหาคุณค่า 

จากสิ่งที่เข้ามาให้เรียนรู้ นอกจากนี้การทำหน้าที่คุณอำนวยที่ดีต้องมี          

ฉันทะหรือความยินดีในสิ่งที่เราทำหรือภารกิจที่เราได้เข้าไปสัมพันธ์ด้วย 

ที่สำคัญคือ คุณอำนวยที่ดีต้องมีหัวใจแห่งความนอบน้อมและอ่อนโยน 

อดทนและเมตตา  ทำความเขา้ใจสิง่ตา่งๆ เอือ้อำนวยสนบัสนนุผูค้นใหไ้ด ้

เกิดการเรียนรู้มากที่สุดตามศักยภาพที่มี”

“นอกจากนี้ต้องมีจิตจดจ่อต่อสิ่งที่เราทำหรือสัมพันธ์นั้น ไม่รวนเร 

หรือสั่นคลอน มีความมั่นคงทางจิตใจ กล่าวคือ การที่คุณอำนวยได้เกิด 

การบ่มเพาะตนเองให้มีความเพียรหรือวิริยะต่อการทำหน้าที่หรือรักษา  

หน้าที่ในการทำสิ่งนั้นๆ เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีผู้ใด   

มอบหมาย หากแตค่ณุอำนวยมใีจทีอ่ยากทำภารกจินัน้ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 

และไม่ย่อท้อต่อการอำนวยสนับสนุนผู้คนให้ได้ทำตามเต็มศักยภาพของ 

แต่ละคน”

“และที่สุดของความเป็นคุณอำนวยที่ดีก็คือ เมื่อได้ทำหน้าที่และ          

บทบาทอยา่งเตม็ทีแ่ลว้กต็อ้งปลอ่ยวางเปน็ หมายความวา่สามารถวางลงได ้

ไม่ยึดติดในผลงาน ซึ่งฝึกฝนได้ด้วยการไม่คาดหวัง เมื่อใดก็ตามที่ 

คุณอำนวยได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นผลที่สืบเนื่องมา 

จากความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิด        

การเรียนรู้ในเรื่องการปล่อยวางได้”

ความสุขที่ได้ให้และความภูมิใจที่ได้ช่วย
 ที่ผ่านมาอาจารย์กะปุ๋มมีโอกาสเข้าไปแนะนำนักวิจัยมากมาย 

นับไม่ถ้วน ไหนจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เพื่อไปเป็นวิทยากรตาม 

โรงพยาบาลต่างๆ ที่อยากจะผลักดัน R2R ให้เป็นรูปเป็นร่างเพื่อพัฒนา 

การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่อาจารย์กะปุ๋มได้รับ 

จากการทำหน้าที่คุณอำนวยค่ะ

“การเกิดการเรียนรู้ในการทำวิจัยอย่างมีความสุข

และสนุกต่อการเรียน พอเสร็จสิ้น           

กระบวนการเรียนรู้ทีมนักวิจัยสามารถ

สานต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดย     

มองปัญหาหน้างานและเกิดทักษะ 

ของการเป็นนักวิจัย ทีมนักวิจัยในพื้นที่

สามารถยืนด้วยตนเองได้ โดยบทบาท 

ของคุณอำนวยที่ตัวเองเป็นคือ นำพา 
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ในเรื่องวิธีคิด เมื่อเขาคิดได้ คิดเป็น เขาก็สามารถ 

ดำเนินต่อได้ คล้ายกับการฝึกให้เด็กหัดเดิน เพียงแค่ 

อำนวยเกื้อกูลให้เขาเดินเป็น และเราต้องเชื่อมั่นว่า 

เขาทำได้ ที่เหลือเราก็ปล่อยให้เขาลงมือทำและปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง เราเพียงเฝ้ามองดูห่างๆ อย่างวางใจเท่าน้ัน”

“กรณีตัวอย่างที่มองเห็นเป็นรูปธรรมและ           

ภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือ กรณีศึกษาโรงพยาบาลป่าติ้ว 

ที่มีปัจจัยหลายๆ อย่างเก้ือหนุนกัน และท่ีสำคัญมี 

คุณอำนวยในพ้ืนท่ีอย่าง พ่ีโอ-สมหญิง อุ้มบุญ หรือ  

พ่ีคำผิว วงษ์กล้า ตลอดจนคณุเอือ้อยา่ง พีแ่กว้-ธญันนัท ์

ศรีชนะ ที่ต่างมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของ R2R 

หลังจากที่ตัวเองไปทำกระบวนการในช่วงแรกๆ เม่ือเห็น

คุณอำนวยในพืน้ทีด่ำเนนิการตอ่ตวัเองกค็อ่ยๆ ถอนตวั 

ออกมาจากพื้นที่ เพราะความสำเร็จและความต่อเนื่อง 

เกิดขึ้นอย่างประจักษ์แจ้งแล้ว” 

คุณธรรมช้ีนำกาย...เคร่ืองหมายรับประกัน 
คุณอำนวย

เมื่อถามถึงวัฒนธรรมชาว R2R ในประเด็น 

การตีความคุณลักษณะของ “คุณธรรมชี้นำกาย” 

ออกมาวา่ “ซือ่สตัย ์ยดึมัน่ในความถกูตอ้ง ตรงตอ่เวลา 

รับผิดชอบในงานที่ทำ ทำงานบนฐานข้อมูล” นั้น             

อาจารย์กะปุ๋มมีความคิดเห็นอย่างไร ไปฟังกันเลยค่ะ

“สว่นตวัคดิวา่คำวา่ ‘คณุธรรม’ นา่จะขยายความ 

ได้มากกว่านี้  เช่น ความดี ความงามทางจิตใจ 

ความนอบน้อมและอดทน ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะจิตใจ 

ของการกระทำของจิตผ่านกาย ด้วยความอ่อนโยนอย่าง

เปี่ยมไปด้วยปัญญา คุณธรรมชี้นำกายเป็นการสะท้อน

ถึงการทำภารกิจที่ไม่ใช่การทำตามอารมณ์ แต่เป็น 

การดำเนนิดว้ยคณุธรรม หมายความวา่การดำเนนิชวีติ 

อย่างมีคุณธรรม ย่อมนำไปสู่การเข้าถึงความสุขในระดับ

ที่ลึกซึ้ง”

“และหากคุณอำนวยเกิดความท้อแท้ในการทำวิจัย 

วัฒนธรรมชาว R2R ข้อที่จะช่วยให้คุณอำนวยทำงาน 

ต่อไปได้คือ ความอดทนและเมตตา เมื่อเกิดปัญหาก็ 

จะสามารถขจัดความท้อแท้นั้นไปได้ ที่สำคัญคือ อย่า 

หยุดทำ อยากฝากถึงคุณอำนวยมือใหม่ว่า ให้อดทน 

เมตตา และฝึกฝนทางปัญญาด้วยใจที่นอบน้อม” 

อาจารย์กะปุ๋มกล่าวทิ้งท้าย

 

เพ่ิมเติมว่าเร่ิมจากเพราะความเข้าใจผิดว่า “Full Paper” หมายถึง 

“ขยายเต็มหน้ากระดาษ” ส่วนตัวแล้วเธอรู้สึกว่าเป็นเร่ืองน่าขัน 

ที่เธอตกหลุมรัก R2R ง่ายๆ ทั้งที่ยังไม่มีพื้นความรู้อะไรเกี่ยวกับ R2R 

เลย แตด่ว้ยมจีติใจ ท่ีมุ่งม่ันและใฝ่รู้ เธอจึงไม่ยอมจำนน แม้จะได้ช่ือว่าเป็น 

“คุณอำนวยเถ่ือน” อยู่หลายปี แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ จนเมื่อโอกาสเหมาะ 

มาเยือน เธอจึงได้เข้าอบรมคอร์ส Facilitator ขั้นเทพรุ่นที่ 1 เคล็ดลับ 

ในการเป็นคุณอำนวยที่ดีของเธอมีอะไรบ้าง ไปฟังกันเลยค่ะ

“ดิฉันคิดว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคุณอำนวยควรประกอบ 

ไปด้วยความเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่าย ความธรรมดา ความเป็น 

เพ่ือน เป็นพ่ีเป็นน้อง และมีความเป็นมิตรท่ีทำให้คนอ่ืนเข้าหาได้ง่าย         

ไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็นกัวชิาการหรอืนกัวจิยัทีเ่กง่มาก แตเ่ปน็นกัเชือ่มทีด่ ี

สามารถโน้มน้าวคนเก่งๆ มาร่วมงานได้ด้วย การใช้หลักการส่ือสาร 

เชิงบวก หรือสุนทรียเสวนา (Appreciative  Inquiry)”

“นอกจากนี้ คุณอำนวยที่ดีต้องรู้หลักการตั้งคำถามที่ดี รู้จัก 

ชื่นชม รู้จักกระตุ้นให้ทีมได้คิดต่อยอด และสามารถแก้ปัญหาใน 

หน้างานได้ สร้างบรรยากาศการทำงานให้อบอุ่นและน่าเรียนรู้ 

ผ่อนคลาย สบายๆ ประมาณว่านอนไป อบรมไป หรือสามารถเสวนา 

ในวงส้มตำได้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องทบทวนและพัฒนาความรู้ 

ตลอดจนค้นหาเทคนคิใหม่ๆ เพื่อนำมาปรบัใชใ้นการชวน เชียร์ ชี้ ชม 

เชื่อม ให้ทีมงานแก้ปัญหาหน้างานอยู่เสมอ”

ช่ืนชมดอกผลแห่งความสำเร็จ
หลังจากที่สมหญิงมีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่คุณอำนวยอย่าง         

เต็มตัวแล้ว มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีประสบความสำเร็จโดยมีเธออยู่เบ้ืองหลัง 

ท้ังผู้อำนวยการ หัวหน้าพยาบาล คอยส่งเสริมและสนับสนุนให้ กำลังใจเสมอ  

เธอพูดด้วยน้ำเสียงรื่นรมย์ว่า นอกเหนือจากผลงานที่ได้มา ความสุข 

ของเธอคือการได้เห็นคนหน้างานบากบ่ันปลุกป้ันงานวิจัยออกมาจน   

สามารถนำไปแก้ปัญหาในงานประจำได้ แต่กว่าจะถึงฝ่ังฝัน เธอและ 

ทีมงานต้องฟันฝ่าอะไรหลายอย่าง 

พยาบาลสาวสารภาพ!
“รัก R2R จนหมดใจ”

“ดิฉันตกหลุมรัก R2R 

ตั้ ง แต่ ค ร้ังแรก ท่ี รู้ จักในปี       

2552 ค่ะ” 

สมหญิง อุ้มบุญ หัวหน้า 

หน่วยจ่ายกลางพยาบาล   

ป้ อ ง กั น ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ใ น 

โรงพยาบาล เผยความในใจ 

ท่ีมีต่อ R2R ก่อนจะขยายความ  
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“หลังจากรับอาสาลงมารับผิดชอบงานท่ีหน่วยจ่าย 

กลางและซักฟอกในปี 2551 ภายใต้ข้อจำกัดทั้งคน 

ทัง้ของ ทัง้อปุกรณช์ำรดุ และอปุสรรคนานา แตก่ไ็มท่อ้คะ่ 

ระหว่างนั้นก็ได้รับโอกาสจากหัวหน้าพยาบาลให้พาน้องๆ 

ลูกจ้างหน่วยจ่ายกลางและซักฟอกเข้าร่วมเรียนรู้การแก้ปัญหางานประจำ

ด้วยงานวิจัยจาก อาจารย์กะปุ๋ม-ดร.นิภาพร ลครวงศ์ ในปี 2552”

“หลังจากได้แนวทางการแก้ปัญหากลับมาแล้ว ก็ทำให้พวกเรารู้จัก

การตั้งคำถามและรู้ว่าจะเริ่มต้นทำงานวิจัยยังไง ซึ่งงานวิจัยชิ้นแรกของ 

เราชื่อว่า ‘เพิ่มพลังซักหารสอง’ โดยเราเริ่มด้วยการนำปัญหาหน้างานมา

วเิคราะหว์า่ทำไมเครือ่งซกัผา้ชำรดุบอ่ย รอบซกักม็าก ทำใหพ้บัผา้สง่ไมท่นั 

เมื่อทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พบทางออก เปลี่ยนวิธีการทำงาน

ด้วยการเพิ่มปริมาณผ้าแต่ละรอบซักตามสมรรถนะของเครื่อง จนกระทั่ง 

รอบซัก พลังงานไฟฟ้า และผงซักฟอกมีผลรวมของค่าใช้จ่ายลดลงกว่า 

35,000 บาทต่อปี ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ประสบความสำเร็จ และได้รับ

การตีพิมพ์ในเอกสารบทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2553”

“ต่อมาในปี 2554 เราได้ทำงานวิจัย 2 ชิ้นคือ ‘เพิ่มพลังนึ่งหารสอง

สนองลดโลกร้อนและนวัตกรรมการจัดการความช้ืนในซองบรรจุเคร่ืองมือ 

แพทย์’ และ ‘จากภูมิปัญญาไส้หมอนขิดป่าติ้ว ช่วยนึ่งซองซีลไม่ให้ 

เปียกชื้น’ โดยทีมลูกจ้างหน่วยจ่ายกลางได้ตั้งคำถามจากงานประจำว่า 

จะสามารถลดน้ำในหม้อนึ่งทำปราศจากเชื้อได้หรือไม่ และก็พบว่าการ  

ลดปริมาณน้ำลงส่งผลให้การใช้มูลค่าก๊าซหุงต้มลดลงกว่า 15,000 บาท 

ต่อปี ซึ่งเมื่องานวิจัยประสบความสำเร็จ เราก็ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น 

ประเภทงานสนับสนุนบริการทั้ง 2 รางวัลค่ะ”

พร้อมแนะนำฉันพ่ีน้อง...กุญแจไขความสำเร็จ 
“เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ” 

สมหญงิกลา่ว หลงัจากเราโยนคำถามวา่ เธอคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบั 

การตีความคุณลักษณะข้อที่ว่า “พร้อมแนะนำฉันพี่น้อง” ของวัฒนธรรม 

ชาว R2R ออกมาเป็น “หมั่นถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้ผู้ร่วมงานหรือ 

เก่ียวข้องและเรียนรู้ร่วมกัน โดยผลัดกันเป็นผู้เรียน ผู้สอน ตามแต่สถานการณ์” 

ก่อนที่เธอจะอธิบายต่อว่า

“การหมั่นถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้ผู้ร่วมงานเป็นเรื่องสำคัญ 

อย่างยิ่ง ถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือว่า แทนที่เราจะมอบปลาให้ใครไปเฉยๆ   

เราควรจะสอนให้เขาหัดจับปลาด้วยตัวเอง มันถึงจะยั่งยืน ความรู้ก็ 

เหมอืนกนั ถา้เราไมแ่บง่ปนั ไมแ่ลกเปลีย่น ไมถ่า่ยทอดตอ่ หรอืเกบ็ไวก้บัตวั 

มันก็จะไม่เกิดการต่อยอดใหม่ๆ จนค่อยๆหดหายและตายไปในที่สุด 

ตรงกนัขา้ม ถา้เราไมห่วงความรู ้พรอ้มแบง่ปนัฉนัพีน่อ้ง ภายใตบ้รรยากาศ 

ที่เป็นธรรมชาติ เป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน เปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ให้ 

และผู้รับตามแต่สถานการณ์ ไม่ผูกขาดบทบาทใดบทบาทหนึ่ง จะทำให้ 

เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการนำความคิดที่ผ่าน   

การตกผลึกร่วมกันไปต่อยอดในการพัฒนาการทำงานประจำต่อไป”

“จากผลลัพธ์ที่หน่วยงานของดิฉันได้ประโยชน์จาก   

แนวคิดการแก้ปัญหาหน้างานจากงานวิจัย ดิฉันอยาก 

แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้เพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ไดส้มัผสัและเขา้ใจแนวคดิทีม่ปีระโยชนน์ีบ้า้ง จงึพรอ้มนอ้ม 

ทั้งกายใจ ไม่หวงความรู้ เทใจหมดหน้าตัก แบ่งปันคุณค่า 

ความหมายท่ีได้รับในการพัฒนางานประจำให้เพ่ือนร่วมงาน

ที่เปรียบเสมือนญาติพี่น้อง และดิฉันก็ยินดีช่วยขับเคลื่อน 

เครือข่ายให้เกิดการต่อยอดแนวคิดการแก้ปัญหาหน้างาน

ประจำสู่งานวิจัย จะได้มีเพื่อนร่วมเดินทางคอยแบ่งปัน 

จนเกดิพลังเปน็เครอืขา่ย และขยายความรูอ้อกไปอย่างไม่

มีที่สิ้นสุด”

ฟ้ืนความคิดแนวสร้างสรรค์...ยันต์กันท้อ
แม้จะผ่านงานวิจัยมาแล้วหลายชิ้น และเชี่ยวชาญ       

การรับมือกับนานาอุปสรรคระหว่างการทำงาน ทว่าสมหญิง 

บอกวา่ มหีลายครัง้ทีเ่ธอรูส้กึทอ้ แตเ่พราะมวีฒันธรรมชาว 

R2R ให้ยึดถือ เธอจึงผ่านปัญหามาได้อย่างสง่าผ่าเผย

“มีบ้างท่ีรู้สึกท้อแท้ ถือเป็นเร่ืองธรรมดาของการทำงาน

ร่วมกับคนอื่น วิธีที่ช่วยให้ดิฉันผ่านพ้นสภาวะนั้นมาได้ก็  

คือการปรับวิธีคิดด้วยการพยายามหามุมบวกใหม่ๆ ใน 

วกิฤตทิีเ่กดิขึน้ ฝกึคดินอกกรอบ คดิวธิกีารทำงานแบบใหม ่

บางคร้ังความไม่สมบูรณ์แบบ หรือปัญหาต่างๆ ก็เป็นเช้ือเพลิง  

ผลักดันให้เราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ เพราะฉะนั้น 

เวลาที่ดิฉันท้อ ดิฉันจะยึดวัฒนธรรมชาว R2R ข้อที่ว่า 

‘ฟื้นความคิดแนวสร้างสรรค์’ เพื่อเป็นแรงผลักดันและเป็น

กำลังใจในยามท้อ ดิฉันบอกตัวเองและทีมงานเสมอว่า        

ท้อแท้ได้ในบางเวลาแต่ไม่ยอมจำนน”

“อยากฝากบอกคณุอำนวยทกุคนวา่ จงเปดิโอกาสให ้

ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้ตัวเอง 

กล้าทำเรื่องใหม่ๆ อย่าเริ่มด้วยเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เพราะ 

คนขยาด อาจจะเริ่มต้นด้วยงานเล็กๆก่อน เมื่อสำเร็จ 

เรากจ็ะมคีวามมัน่ใจและมกีำลงัใจ ในการทำงานชิน้ตอ่ไป 

ที่สำคัญคือ อยากให้ทุกคนทำงานด้วยความสนุก ค้นหา 

คุณค่า ความท้าทาย และความหมายที่ซ่อนอยู่ในงาน  

ประจำที่ทำในแต่ละวัน และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อบอกเล่าถึงความสำเร็จ 

แล้วคนอื่นๆ จะอยากเข้ามา 

ร่วมงานด้วย” สมหญิงกล่าวสรุป
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ก่อนหน้าท่ีจะมาทำงานวิจัย R2R นพ.วิบูลย์ 

ภณัฑบดกีรณ ์ไมเ่คยคดิถงึเรือ่งรางวลั หรอืแรงจงูใจ 

ภายนอกอื่นๆ เขาแค่ต้องการหาวิธีรักษาคนไข้   

ให้ได้ประสิทธิผล โดยที่คนไข้ไม่ต้องนอนค้างที่ 

โรงพยาบาลหลังผ่าตัดเสร็จ

แต่หลังจากงานวิจัยประสบความสำเร็จ 

และถูกนำลงไปแก้ปัญหางานประจำ ผลพลอยได้ 

ต่างๆ ที่หมอหนุ่มท่านนี้ไม่เคยคาดหวังก็ปรากฏ  

ถือเป็นโอกาสอันดีในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการคิดถึง 

คนไข้เป็นอันดับแรก 

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยในการ

ประชุมประจำปีของ Asia-Pacific Hernia Society 

2011 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งการได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง 

ประเทศไทย เป็นเครื่องการันตีคุณภาพงานวิจัย 

ของหมอท่านนี้ได้เป็นอย่างดี

ผ่าตัดไส้เล่ือนแบบใหม่ไม่ต้องค้างคืน
ปัจจุบัน นายแพทย์วิบูลย์เป็นแพทย์ระดับ     

เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม ประจำ     

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  

เขาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยเรื่อง   

“Effectiveness of Prophylaxis Antibiotic Used 

for Tension-free Hernioplasty: A Randomized 

Double-blinded Placebo-controlled Trial” 

ให้เราฟังอย่างกระตือรือร้น 

“เดิมทีผมเป็นศัลยแพทย์ท่ัวไปท่ีทำการผ่าตัด 

เหมือนแพทย์ท่านอื่นๆ ผมเริ่มผ่าตัดไส้เลื่อนที่    

ขาหนีบเมื่อสิบกว่าปีก่อน สมัยนั้น ศ. นพ.ทองอวบ 

อุตรวิเชียร กรุณาสอนเทคนิคน้ีให้กับผมขณะท่ีผมเป็น 

แพทย์ใช้ทุนในภาควิชาศัลยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และได้ศึกษาเพิ่มเติมจนมีความชำนาญพิเศษด้าน

การผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ ทั้งแบบนอนค้างคืน 

และกลับบ้านได้เลยหลังผ่าตัด ผมเคยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการดมยา

สลบการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง เพ่ือศกึษาเรือ่งความปลอดภยั และความเจบ็ปวด 

หลังการผ่าตัด และดูภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังการผ่าตัด”

“ระหว่างนั้นผมก็พยายามศึกษา ทบทวน และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด 

อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการดูแลรักษาคนไข้ให้มีประสิทธิภาพ จนกระทั่งผมมี         

โอกาสเดินทางไปประชุมต่างประเทศกับชมรมศัลยแพทย์ผ่าตัดไส้เล่ือนแห่ง 

ประเทศไทย โดยมี นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล เป็นประธาน มีงานวิจัยเกี่ยวกับ

การผ่าตัดไส้เลื่อนหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการให้ยาปฏิชีวนะก่อนการ

ผ่าตัดไส้เล่ือนท่ีขาหนีบ แต่ส่วนมากเป็นการศึกษาแบบ Retrospective Study 

และยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศไทย”

“ข้อมูลท่ีพบส่วนมากมาจากฝ่ังยุโรป เช่น แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษา        

ผู้ป่วยไส้เล่ือนของกลุ่มประเทศยุโรป (European Hernia Society Guidelines) 

โดยเป็น Evidence Based-Guidelines ที่มีความแตกต่างจากบ้านเราทั้ง 

ในแง่ของเชื้อชาติ ระบบสาธารณสุขและภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลให้แผลเกิด   

การตดิเชือ้หลงัการผา่ตดัได ้ผมจงึทบทวนวรรณกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบั         

การผ่าตัดไส้ เลื่อนที่ขาหนีบร่วมกับสหสาขาในโรงพยาบาล 

พหลพลพยหุเสนา ทัง้แพทย ์พยาบาล และเภสชักร ไมพ่บขอ้มลูยนืยนั 

ว่าการให้ยาปฏิชีวนะจะสามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อหลัง          

ผา่ตดัไดอ้ยา่งชดัเจนในกลุม่คนไขท้ัว่ไป เวน้แตจ่ะเปน็กลุม่คนไขท้ีม่ ี 

ความเสีย่งสงู เชน่ คนไขเ้บาหวานทีค่วบคมุไมด่ ีคนไขส้งูอาย ุคนไข ้

ฉุกเฉินที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ โดยพบว่าการให้ยาปฏิชีวนะต่อ

คนไข้กลุ่มดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพ้ยา และเพิ่ม 

ค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ทั้งยังเพิ่มโอกาสต่อการดื้อยาของเชื้อ 

ในชุมชน”

“ต่อมาผมได้พัฒนาเทคนิคการผ่าตัด

ไส้เลื่อนที่ขาหนีบเป็นการผ่าตัดภายใต้ 

การฉีดยาชาเฉพาะที่ ซึ่งก่อนเข้ารับการ 

ผ่าตัดคนไข้ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ไม่ต้อง 

เจาะเลือดหรือให้สารน้ำทางเส้นเลือด         

แต่ต้องมานอนรอในหอผู้ป่วยเพื่อฉีดยา  

ปฏชิวีนะเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้หลงัผา่ตดั 

และหลังผ่าตัดเสร็จคนไข้ก็ไม่ต้องนอน 

ค้างคืนที่โรงพยาบาล สามารถกลับบ้าน 

ได้ทันที”

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการผ่าตัดไส้เล่ือนท่ีขาหนีบจะเป็นการผ่าตัดท่ีสะอาด 

(Clean Wound) แตเ่นือ่งจากมกีารใสแ่ผน่วสัดสุงัเคราะห ์(Mesh Graft) เพือ่ 

ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของไส้เลื่อนที่ขาหนีบ และเพื่อเสริมความแข็งแรง 

ของผนังหน้าท้อง จึงจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัดแก่คนไข้”

หมอไส้เล่ือนเฮ! หลังพบเทคนิค 
ผ่าตัดแบบใหม่ท่ีไม่เจ็บ
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ความสุขของคนไข้คือรางวัลท่ีย่ิงใหญ่ของ 
คนทำงาน

หลังจากทุ่มเทเวลาในการค้นคว้าข้อมูล ทุ่มเท         

พลังกายและใจในการทำงานวิจัย นายแพทย์วิบูลย์  

เล่าถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากงานวิจัยชิ้นนี้           

ประสบความสำเร็จให้เราฟังด้วยความภูมิใจ

“งานวิจัยชิ้นนี้นำไปใช้กับคนไข้ได้จริง ทำให้เกิด      

ความเปลี่ยนแปลงในการดูแลคนไข้ที่มารับการผ่าตัด 

ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ ที่เห็นได้ชัดเจน 

คือ เราไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะก่อน

ผา่ตดักบัคนไขท้กุราย แตจ่ะเลอืก 

ให้เฉพาะคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูง 

เทา่นัน้ และการไดร้บัการเผยแพร ่

ในวารสารราชวิทยาลัยศลัยแพทย ์

แห่งประเทศไทย จะเป็นข้อมูล       

ที่ เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ร่วม 

วิชาชีพท่านอ่ืนๆ ให้มีความม่ันใจ

ในการเลือกท่ีจะให้หรือไม่ให้ยา 

ปฏิชีวนะ กอ่นการผา่ตดัไสเ้ลือ่น 

ที่ขาหนีบ และที่สำคัญการที่       

งานวจิยัชิน้นีไ้ดร้บัรางวลัจากเวทรีะดบั

นานาชาติ น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหน้างานทุกคน 

อยากลองทำงานวจิยั R2R เพือ่แกไ้ขปญัหาในงานประจำ 

เหมอืนผมและทมีงาน เมือ่เหน็คนไขม้คีวามสขุ คนทำงาน 

ทุกคนก็ภูมิใจ และงานประจำก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

เรื่อยๆ สมกับที่เป็น Learning Organization”

“ผมอยากขอบพระคุณ นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ 

ผู้อำนวยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ท่ีได้เล็งเห็น 

ความสำคัญของงานวิจัย R2R และสนับสนุนให้ผม          

และทีมงานทำงานวิจัยอย่างเต็มที่ เมื่อผลงานประสบ               

ความสำเร็จท่านก็นำมาประกาศเป็นนโยบายในการ 

รักษาคนไข้  พร้อมกันนี้ ผมก็อยากขอบพระคุณ   

นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

กาญจนบุรี ที่มีนโยบายสนับสนุนการแก้ปัญหาหน้างานจาก 

งานวจิยั และสง่เสรมิใหน้ำผลงานทีไ่ดม้าใชจ้รงิ การทีผู่บ้รกิาร 

เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะช่วยให้ 

งานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในอนาคตครับ”

นักวิจัยท่ีดีต้องใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
“ผมคิดว่า อาจารย์ประสิทธ์ิ (ศ. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา) 

เป็นแบบอย่างในการทำงาน R2R และวัฒนธรรม R2R น้ันเป็น             

ส่ิงสำคัญในการขับเคล่ือนงานวิจัย” นายแพทย์วิบูลย์กล่าว        

ก่อนจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตีความวัฒนธรรม

ชาว R2R ในหัวข้อ “ต่ืนใจใฝ่เรียนรู้” ว่า

“ผมเห็นด้วยที่ว่าคนทำงานต้องตื่นใจใฝ่เรียนรู้ หมั่น 

ศึกษาค้นคว้า ชอบค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ชอบ         

ตั้งสมมุติฐานและทดลองพิสูจน์ ใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 

การเรยีนรู ้และหมัน่ทบทวนงานทีท่ำเพือ่หาจดุพฒันา ผมคดิวา่ 

คนทำงานเป็นคนที่รู้ปัญหาหน้างานดีที่สุด ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำ

ในการแก้ปัญหางานคือการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องและ 

ทันสมัย จึงจะหาแนวทางแก้ไขที่ดีได้ ผมจบศัลยแพทย์ 

มาสิบกว่าปี ความรู้ต่างๆ ทางศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงทุกวัน      

เราต้องติดตามเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้อย่างเหมาะสม”

“เม่ือเรามีวัฒนธรรมข้อน้ีอยู่กับตัว มันจะทำให้เราพัฒนา 

ตวัเองอยูเ่สมอ งานของเรากจ็ะมปีระสทิธภิาพ คนไขก้จ็ะไดร้บั 

การบริการที่ดี คนไข้ไส้เลื่อนหลายคนอายุมาก ถ้าต้องดมยา 

หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังจะมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัด แต่  

หลังจากที่ผมพัฒนาการผ่าตัดมาเป็นการผ่าตัดที่ขาหนีบภาย

ใตก้ารฉดียาชาเฉพาะที ่คนไขก้ม็คีวามปลอดภยัสงู ทีส่ำคญัคอื 

ทั้งคนไข้ทั้งผมก็มีความสุขจากการผ่าตัดด้วยวิธีนี้”

“ผมอยากฝากถึงคนหน้างานว่า งานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก 

ถ้าอยากทำ ผมว่าทุกคนทำได้ ไม่มีคำว่ายากเกินไป สำคัญที่ 

‘ใจ’ ครบั ผมคดิวา่วฒันธรรมชาว R2R ขอ้ทีว่า่ ‘ตืน่ใจใฝเ่รยีนรู’้ 

น่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นมา ทำงานวิจัย  

เพื่อพัฒนางานประจำของเรา และถ้าเราสามารถทำงานวิจัย 

สำเรจ็ เรากส็ามารถเลา่เรือ่ง Success Story Telling ใหค้นอืน่ๆ 

ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สุดท้ายความสุขและความภูมิใจใน

การทำงานก็จะตามมาครับ” นายแพทย์วิบูลย์กล่าว
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“การไดร้บัรางวลังานวจิยัดเีดน่ในป ี2554 ทำใหด้ฉินัมกีำลงัใจ 

ในการกล้าคิดต่อ และเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ๆ พยาบาลบนตึก 

หันมาทำวิจัยบ้าง”

บงัอร หนิออ่น พนกังานชัว่คราวหนว่ยจา่ยกลาง โรงพยาบาล 

ป่าติ้ว จังหวัดยโสธรกล่าว เมื่อเราถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรต่อ 

ผลงานวิจัยที่เธอพากเพียรทำ ทั้งที่พื้นฐานของเธอห่างไกลจาก 

คำว่านักวิชาการอยู่หลายขุม 

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่ถูก      

นำไปแก้ไขปัญหางานประจำ การได้รับการยอมรับจาก             

เพือ่นรว่มงาน และผูบ้รหิาร รวมทัง้การไดร้บัรางวลังานวจิยัดเีดน่

ระดับประเทศ ล้วนตอกย้ำให้เธอมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์ 

หน้างานตัวเล็กๆ ว่า  ถ้ามุ่งมั่นและมีใจ ใครๆ ก็ทำ R2R ได้

แก้ปัญหาเปียกช้ืนของซองซีลด้วยหมอนขิด
กวา่งานวจิยั “จากภมูปิญัญาไสห้มอนขดิปา่ติว้ ชว่ยนึง่ซองซลี 

ไม่ให้เปียกชื้น” จะกลายมาเป็นนวัตกรรมประจำโรงพยาบาล          

ต้นสังกัดอย่างทุกวันนี้ บังอรบอกว่าผ่านการลองผิดลองถูกมา  

ไม่น้อย เธอเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เรา 

ฟังว่า

“งานวิจัยชิ้นนี้ เริ่มต้นมาจากดิฉันอยากแก้ปัญหาเรื่อง 

ความชื้นและละอองหยดน้ำในซองซีล เพราะปัญหาดังกล่าวทำ 

ให้เคร่ืองมือแพทย์เป็นสนิม นอกจากน้ีความช้ืนยังส่งผลให้เช้ือ          

เจรญิเตบิโตไดง้า่ย อาจทำใหค้นไขเ้สีย่งตอ่การตดิเชือ้  ตอ้งขอบคณุ 

หัวหน้างานที่พาดิฉันเข้าไปฟังแนวคิดในการทำงานวิจัยจาก 

อาจารย์กะปุ๋ม-ดร.นิภาพร ลครวงศ์ ทำให้ดิฉันได้แนวคิดในการ 

แก้ปัญหาหน้างานของตัวเองได้ตรงจุด” 

“การทำงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเรียนรู้การแก้ปัญหาหน้างาน 

ในแต่ละวัน เริ่มแรกดิฉันและทีมงานจะวัดผลว่าการห่อรวม         

แบบเดิมผลเป็นอย่างไร ซึ่งพบว่าในซองซีล 30 ชิ้น มีความชื้น 

ละอองนำ้ถงึ 24 ชิน้ แตพ่อเปลีย่นมาจดัวางใสต่ะแกรง ผลทีว่ดัได ้

คงยังพบความชื้นละอองน้ำอีก 6 ชิ้น ในจำนวน 30 ชิ้น จากนั้น 

เราก็เริ่มหาวิธีประดิษฐ์ด้วยการเย็บเป็นซองเพราะอยากให้ 

ผลออกมาดีกว่าเดิม แต่ก็ไม่สะดวก จึงหาวิธีใหม่”

“ระหว่างน้ันทำให้ฉุกคิดได้ว่า ‘หมอนขิด’ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา

ที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายน่าจะนำมาทดลองใช้ได้ พัฒนา 

และปรับมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ไม่มีโครง จนออกแบบโครงสแตนเลส

เพื่อป้องกันเครื่องมือทับกัน พบว่าได้ผลดีเชียวค่ะ ไม่มีละออง 

ความชื้นหลงเหลืออีกเลย ทั้งยังง่ายในการจัดวางด้วย” 

คนตัวเล็กๆ หลังบ้านก็ทำงานวิจัยได้
บังอรพูดอย่างถ่อมตัวว่า ก่อนหน้านี้เธอไม่คิดว่าตัวเอง 

จะสามารถทำงานวิจัยได้ แต่เมื่อผลงานประสบความสำเร็จ        

และถูกนำไปใช้แก้ปัญหางานประจำได้จริง ทั้งยังมีรางวัล 

การันตีคุณภาพ ทำให้เธอมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม และวันนี้เธอ

สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า

“คนตัวเล็กๆ หลังบ้านอย่างงานสนับสนุนก็สามารถทำงาน 

วิจัยได้” บังอรว่า ก่อนจะพูดถึงงานวิจัยชิ้นนี้ของเธอต่อด้วย 

น้ำเสียงสดใส

“หนว่ยจา่ยกลางนำนวตักรรมชิน้นีม้าใชง้านทกุวนั เพือ่จดั 

วางซองซีลในเครื่องนึ่งทำปราศจากเชื้อ และไม่พบปัญหา 

ละอองหยดน้ำอีกเลย การแก้ปัญหางานประจำสำเร็จในครั้งนี้ 

ถอืเปน็กำลงัใจใหด้ฉินักลา้คดิตอ่  และยงัเปน็แรงบนัดาลใจใหพ้ี่ๆ  

พยาบาลบนตึกหันมาทำงานวิจัยบ้าง เพราะเขาเห็นแล้วว่า 

คนเลก็ๆ หลงับา้นอยา่งดฉินักท็ำงานวจิยัได ้ หวัหนา้กส็ง่เสรมิ 

ให้นำผลงานก้าวสู่เวทีนำเสนอต่างๆ ทำให้ดิฉันได้รับรางวัล 

งานวจิยัดเีดน่ในป ี2554 และ 

ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ 

มากมาย”

งานวิจัยไส้หมอนขิดกู้วิกฤติ   
น่ึงซองซีลเปียกช้ืน รพ.ป่าต้ิว
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“รู้สึกภูมิใจมากค่ะ ที่ผลงานของเราเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ เพราะสะดวกใน 

การจัดวาง นอกจากนี้ดิฉันก็มีโอกาสนำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำวิจัยในครั้งนี้ไปแบ่งปัน           

ให้เพื่อนร่วมอาชีพในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้รับรู้ด้วย หลายแห่งถ่ายรูปและขอแบบเพื่อไปเป็นตัวอย่างในการตัดเย็บ 

ซึ่งดิฉันก็ยินดีค่ะ”

จิตมุ่งม่ันสู่เป้าหมาย ช่วยขับไล่ความท้อ 
สำหรับบังอรแล้ว ปัญหาต่างๆ ถือเป็นความท้าทาย กอปรกับเธอมีวัฒนธรรมชาว R2R ข้อที่ว่า 

“จิตมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย” เป็นหลักยึด เธอจึงมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มานะและอดทน มีความสุข 

และสนุกกับการทำงาน ท้ังยังมุ่งม่ันพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง

“การทำงานในแต่ละวัน มีปัญหาหลายอย่างมารุมเร้า แต่ดิฉันก็ไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้ และไม่คิดวางมือง่ายๆ  

ถ้าเจอทางตันก็ค่อยๆ คิดหาทางออก ใจเรามุ่งมั่นเสียอย่าง แล้วเราจะเจอทางออกในที่สุด ใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นที่จะ 

ช่วยเสริมพลัง ความหวังจะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อได้ นอกจากนี้ต้องมีความเพียรพยายามและตั้ง   

เป้าหมายด้วย ถ้าเราทำจนสำเร็จเราก็จะสามารถบอกต่อคนอื่นได้”

“นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมชาว R2R อีกข้อที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากในการทำงานวิจัยคือ ‘มุ่งผลเพื่อผู้อื่น’ 

การทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไข้ ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของดิฉัน ครั้งหนึ่งหัวหน้างานเคยพาดิฉันไปเยี่ยม         

กลุ่มคนไข้ที่ต้องทำแผลเองที่บ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว  แต่เนื่องจากเราไม่เคยเห็นสภาพแผลของคนไข้  

จึงไม่รู้ว่าจะจัดชุดทำแผลอย่างไร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและสะดวก บางคนต้องใช้กระจกจากแป้งตลับส่อง

ทำแผลที่ก้นกบเอง เพราะภรรยาต้องออกไปทำงานรับจ้าง คนไข้อีกรายไม่มีเงินจ่ายค่าเหมารถเข้าไปทำแผลที่ 

โรงพยาบาล แม่ต้องทำแผลให้ ผลคือนอกจากความทุกข์กายแล้ว คนไข้ยังต้องทุกข์ใจอีก”

“ภาพตรงหน้าในวันน้ันทำให้ดิฉันน้ำตาซึม เม่ือกลับมาทำงานจึงไม่อยากเพ่ิมความทุกข์ให้คนไข้โดยไม่จำเป็น         

ดฉินัจงึทำชดุทำแผลดว้ยความระมดัระวงัทกุขัน้ตอน ทกุครัง้ทีต่ดักอ๊ซเดรน (Gauze Drain) จะระวงัไมใ่หม้เีศษกอ๊ซตดิ      

ไปเป็นสิ่งแปลกปลอมในชุดทำแผลของคนไข้ เพราะอาจทำให้เขาติดเชื้อได้ คิดว่าเขาเป็นเหมือนญาติของเรา ถือเป็น

จุดเริ่มต้นในการพัฒนาแต่ละวันเพื่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”

“หากทา่นทีส่นใจอยากทำงานวจิยั  อยากใหล้องเปดิใจคะ่ กระตุน้ตวัเองให ้‘ตืน่ใจใฝเ่รยีนรู’้ หาพีเ่ลีย้งทีด่คีอยชีแ้นะ 

จะได้รู้ว่างานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด อย่าเครียด อย่ากลัวไปก่อน ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไร มองหาความสุข 

และสนุกกับงานที่ทำ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็ทำงานวิจัยได้” บังอรกล่าวทิ้งท้าย
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โดย: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม

เรื่อง หลักการเขียน
ผลการศึกษา

ตอนที่
6

หลักการเขียนผลการศึกษาท่ีนำไปใช้ได้ง่าย 
กระชับ และตรงประเด็น มีดังนี้ครับ

1. ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ  

การศึกษา หมายถึง ต้องมีผลการศึกษาให้ครบทุก 

หัวข้อของวัตถุประสงค์

2. ผลการศึกษาที่มีหลายด้าน ควรแบ่งเป็น 

ผลงานได้หลายเรื่อง จะทำให้มีความคมชัดใน 

แต่ละเรื่อง

3. ควรเขียนตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่ได้รับ 

การศึกษา เป็นใคร อายุ เพศ การศึกษา มีจำนวน 

เท่าใด โดยเขียนเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน 

หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือพิสัย (และที่ไม่มาร่วมมี 

เท่าไหร่ เป็นเพราะเหตุใด)  

ถ้าท่านเขียนระบุผู้ที่ไม่มาร่วมพร้อมเหตุผล       

จะทำใหผ้ลงานนา่เชือ่ถอืมากกวา่ปดิบงัยอดจำนวน

จริงที่เข้ามาร่วมได้ เป็นธรรมดาที่ไม่มีงานวิจัยไหน      

เก็บข้อมูลได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่คาดคะเนไว้  

แตถ่า้ทา่นเขยีนวา่ไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ตจ์รงิ กจ็ะทำใหม้ี

ผู้สงสัยในวิธีการศึกษานั้นอีกว่าทำได้อย่างไร 

(โดยเฉพาะงานอบรมต่างๆ ที่มักจะได้ไม่ครบใน    

การเก็บข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการอบรม) ซึ่งท่านก็ 

ต้องอธิบายด้วย ถึงจะน่าเชื่อถือว่าเป็นจริงดังนั้น

4. ควรเขียนผลการค้นพบที่สำคัญด้วย 

ไม่ใช่ระบุแค่ค่าความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิติ เช่น ก่อนการอบรมและหลังการอบรมมี               

ความรูเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิแคน่ีย้งัไมพ่อ 

ควรระบุว่าก่อนการอบรมมีความรู้กี่เปอร์เซ็นต์ ค่า   

เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันมีความหมายมากกว่า 

ค่าทางสถิติที่มีนัยสำคัญ เพราะเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น          

ไม่มาก อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ได้มาก ถ้าผู้เข้ารับการอบรม (ขนาดตัวอย่าง) มีจำนวน 

มาก เราจะทำการอบรมคนจำนวนมากเป็นพันๆ คน         

โดยที่คนมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่มากหรือค่าใช้จ่ายจะไม่คุ้ม 

กับที่ลงทุนไป

5. ผลการศึกษา เขียนเป็นแบบบรรยาย ไม่มีภาพ 

หรอืตาราง เพราะพืน้ทีม่จีำกดั การเขยีนมใิชแ่ยกแตล่ะป ี

แต่เขียนรวมกันว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด ถึง พ.ศ. ใด และ 

จำนวนที่พบมาเขียนเรียงต่อกัน จะทำให้ประหยัดพื้นที่ 

และเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป เช่น จำนวน 

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2552-2555 มีจำนวน 200, 250, 300 

และ 350 คน ตามลำดับ 

6. จำนวนจุดทศนิยม

ไมจ่ำเปน็ตอ้งมจีดุทศนยิม ในกรณทีีเ่ปน็การสำรวจ 

ความคิดเห็นที่สำรวจคนมาเป็นพันๆ คน เพราะจุด 

ทศนิยมของเร่ืองน้ันๆ ไม่มีความหมาย และทำให้เข้าใจยาก 

จำได้ยาก เช่น ผลการสำรวจความเห็นของการเลือกตั้ง 

ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผู้เห็นด้วยกับหมายเลข 1, 2, 3 

เป็นจำนวน 50, 40 และ 10 ตามลำดับ

แต่ถ้าเป็นกรณีของเรื่องค่าเงินแลกเป็นเงินตรา 

จำนวนจุดทศนิยมมีความหมายมาก เพราะหมายถึงเงิน 

ที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวนเป็นหมื่นๆ บาท จุดทศนิยมควรมี        

1 จุด ในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ย สำหรับเบี่ยงเบน มี 2 จุด 

ก็พอ

7. ในกรณีที่เป็นค่า P value ไม่ควรมีหลายศูนย์ 

ทีน่ยิมกนักม็ตีัง้แต ่< 0.05, < 0.01, < 0.001 ถา้นอ้ยกวา่นัน้ 

มักใช้การยกกำลัง เช่น < 0.015 เป็นต้น
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ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แล…
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

วัฒนธรรมชาว R2R 

นอกจากนี้ผมยังมีประเด็นเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของการเป็น “คณะกรรมการ 

ตัดสินผลงาน R2R” มาเล่าให้ฟังด้วย ซึ่งผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

2) เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการของ R2R                     

3) เป็นผู้ที่เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม 

4) เป็นผู้ที่มีใจเป็นกลาง 

5) เป็นผู้ที่รับฟังความเห็น  (ของกรรมการท่านอื่นๆ) 

6) เป็นผู้ที่ยอมรับข้อสรุปของกลุ่ม อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นผู้ที่ มีบุคลิก “อ่อนนอก แข็งใน” 

คือ มีบุคลิกนอบน้อม รับฟัง แต่มีหลักวิชาอยู่ด้วย 

สำหรับข้อคิดที่ผมอยากฝากถึงคณะกรรมการตัดสิน ผลงาน R2R ทุกท่านก็คือ

1. ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่องาน R2R

2. ท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระ เพราะไม่มีใครเห็นความดีของท่านหรือมีก็น้อยมาก 

(ผู้ที่ได้รางวัล) อย่างมากก็เสมอตัว หรือน้อยกว่านั้น (ผู้ที่ไม่ได้รางวัลจึงเป็นคนส่วนมาก)

3. ท่านจงคิดเสมอว่า ท่านจะได้ข้อคิดเห็นต่อการตัดสินของท่าน ท่านจงตั้งใจรับฟัง 

อย่างมีสติ พิจารณาให้ถ่องแท้  อันใดควรรับไปหรือไม่รับไปปรับปรุง 

4. มีตัวอย่างผลการตัดสินที่ฮือฮากันไปทั่วประเทศ กรรมการเห็นว่าเป็นศิลปะ “ให้ผ่าน” 

แต่ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอกเห็นว่ า  “ไม่ ใช่ ”  ประเด็นนี้น่ าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ ดี ให้แก่  

กรรมการทุกท่าน
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*ขอขอบคุณข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆ
จาก http://thai.tourismthailand.org

จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นและสมบูรณ์ 

ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกเอราวัณ ที่มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะเป็นอ่างให้เล่นน้ำ

กันได้ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวและป่าผลัดใบที่สวยงาม 

น้ำตกไทรโยคใหญ่ มีน้ำตลอดทั้งปีและน้ำจะแรงในฤดูฝน มีจุดชมวิวสะพาน

แขวนไทรโยคที่ เห็นน้ำตกได้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ              

มีดอยต่องปะแลและเนินกูดดอยเป็นจุดชมวิว เทือกเขาสลับซับซ้อน หากใคร

ชอบเดินป่าก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติถึง 3 เส้นทาง คือ น้ำตกจ๊อกกะดิ่น 

น้ำตกผาแป และน้ำตกเจ็ดมิตร 

นอกจากน้ี กาญจนบุรียังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากผู้คนหลาย 

เช้ือชาติ ท้ังไทย มอญ พม่า ปกากะญอ ฯลฯ จึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

น่าสนใจ เช่น สะพานมอญ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ ซึ่งเป็น

สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ที่สำคัญ กาญจนบุรียังมีอนุสรณ์สถานที่

บันทึกเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว 

สุสานทหารสัมพันธมิตร ทางรถไฟสายมรณะอีกด้วย

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ 

สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
จ.กาญ

จนบุร
ี

สุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข่าวอู่น้ำของไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด มีความโดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม มาเที่ยวสุพรรณบุรีทั้งทีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีหลวงพ่อโตหรือพระป่าเลไลยก์ พระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์ขนาดใหญ่ ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ผู้คนได้กราบนมัสการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หอคอยบรรหาร แจ่มใส หอคอยชมวิวแห่งแรกของไทยและ สูงที่สุดในประเทศไทย สามารถมองเห็นตัวเมืองสุพรรณบุรีได้โดยรอบ ผนังห้องยังมี      ภาพวาดสีน้ำมันแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี บ้านควาย สถานที่รวบรวมวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบชนบททาง ภาคกลางที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย อาชีพหลักคือการเกษตร และควายก็เป็น         สตัวเ์ลีย้งเพือ่ใชง้านทีเ่คยีงคูก่บัชาวสพุรรณบรุมีาอยา่งชา้นาน บงึฉวากเฉลมิพระเกยีรต ิบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและชมพู ช่วงฤดูหนาวจะมีนกเป็ดแดงฝูงใหญ่ที่อพยพหนีหนาวมายังบึงแห่งนี้ด้วย และอีกแห่งหนึ่งคือ ตลาดสามชุก        ตลาดริมน้ำที่อยู่คู่ชาวสุพรรณบุรีมาร่วมร้อยปีที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดชุมชน ชาวจีนแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ 
แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

จ.สุพรรณบุรี

เปน็อยา่งไรบา้งคะ สำหรบั R2R พาเทีย่วฉบบันี ้

หวังว่าจะถูกใจกันนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

ฉบับที่แล้วเราพาไปเที่ยวภาคเหนือ ฉบับนี้เราจะพาชาว R2R ไปเย่ียมเยียน ภาคตะวันตกกันนะคะ ด้วยความท่ีเป็นภูมิภาคท่ี

มีความแตกต่างของลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จะน่าสนใจขนาดไหน ตามเรามาเลยค่ะ
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อบรมสุดยอด “Admin Website R2R”
 จากการเปิดตัวเว็บไซต์ R2R ประเทศไทย ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากงานประจำสูง่านสูง่านวจิยั (R2R) “วถิ ีR2R: เรยีบงา่ย คณุภาพ ครบวงจร” ครัง้ที ่

5 เมื่อ เดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่ านมา เพื่อ เป็นช่องทางในการสื่อสาร 

และจัดเก็บความรู้ของชาว R2R ทั่วประเทศ จึงได้เปิดให้เครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย โดยทางโครงการฯ ได้จัดอบรม 

“การใช้งานและดูแลเว็บไซต์ R2R ประเทศไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 

ที่ผ่านมา ณ Riverine Place Sevice Apartments จ.นนทบุรี มีตัวแทนจากเครือข่าย 

R2R ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมมากมายค่ะ 

ต้องขอขอบคุณทุกๆ เครือข่ายที่ ให้การตอบรับเว็บไซต์ เป็นอย่างดี  

พร้อมทั้งเข้ามาบอกเล่ากิจกรรม และความเคลื่อนไหวของเครือข่ายกันอย่างคึกคัก 

เลยทีเดียว ถ้าไม่อยากตกข่าว อย่าลืมคลิกมาที่ http://r2r.hsri.or.th นะคะ

ข่าวดี ข่าวด่วน กับการอบรม 
“คุณอำนวยขั้นเทพ” รุ่นที่ 2

ขา่วตอ่ไปเปน็อกีกจิกรรมหนึง่ทีห่ลายๆ ทา่น 
เรียกร้องกันมามากมายคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R           
Facilitator Advanced Course” ประจำปี 2556 
หรือที่รู้จักกันในนามของการอบรมคุณอำนวย         
ข้ันเทพน่ันเอง ซ่ึงปีน้ีเป็นรุ่นท่ี 2 แล้วนะคะ และในปีน้ี 
ยังคงอบรมต่อเนื่องครั้งละ 3 วัน 3 ครั้งเช่นเคย 
โดยคร้ังท่ี 1 จัดในวันท่ี 21 - 23 มีนาคม 2556 กรุงเทพฯ 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม 2556  และคร้ังท่ี 3 
วนัที ่3 - 5 มถินุายน 2556 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะที่สำคัญสำหรับ 
การเป็นคุณอำนวยขั้นเทพ และยังเป็นการสร้าง 
เครือข่ายคุณอำนวย รวมถึงผู้สนับสนุนในภูมิภาค 
ต่างๆ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานวิจัย R2R 
ในทุกภูมิภาคต่อไป 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้  
โดยติดตามรายละเอียดได้จากเครือข่าย R2R 
ของท่าน หรือติดต่อมายัง คุณณัฐกฤตา เกลี้ยงสิน 
และ คุณเสาวนีย์ โคตะมา โทร.080-459-8170,   
02-419-2663 email: r2r.hsri@gmail.com อยา่รรีอ 
นะคะ เพราะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ

รวมพลัง R2R Forum ครั้งที่ 6
พี่ๆ น้องๆ ชาว R2R เตรียมตัวพร้อมหรือยังคะ กับเทศกาลแห่งการแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเรียนรู้และพบปะสังสรรค์ระหว่างพี่น้องชาว R2R ทั่วประเทศ กับการประชุม       

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยคร้ังท่ี 6 ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 31 กรกฎาคม 

- 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เป้าหมาย      

หลักของการจัดประชุมนี้คือเพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้สู่ความเข้มแข็งของ 

ระบบสุขภาพ ทำให้เกิดการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ที่สำคัญคือ 

เกดิเครอืขา่ย R2R เขม้แขง็ทีจ่ะรวมกลุม่ชว่ยเหลอืกนัตอ่ไป ผูส้นใจสามารถลงทะเบยีน 

ผ่านทางเว็บไซต์ http://r2r.hsri.or.th ตั้งแต่ 

บดันีจ้นถงึวนัที ่15 กรกฎาคม 2556 หรอืจนกวา่จะ 

เต็มค่ะ 

และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขส่งผลงาน 

R2R เข้าร่วมประกวดรางวัล R2R ดีเด่น โดย           

ส่ง บทคัดย่อในระบบออนไลน์ภายในวันท่ี 30 

เมษายน 2556 (ปิดรับผลงานเวลา 23.59 น. 

หลังวันท่ี 30 เมษายน 2556) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ทางเว็บไซต์ http://r2r.hsri.or.th เท่าน้ันค่ะ อย่าลืม 

ส่งกันมาเยอะๆ นะคะ

สวัสดีปีมะเส็งทุกท่านค่ะ คอลัมน์กระจายข่าว R2R ฉบับนี้ก็ยังคงมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆ 

มาเล่าให้ชาว R2R ได้เกาะติดกันเช่นเคย แต่จะเป็นข่าว Update อะไรบ้างนั้น ต้องติดตามค่ะ



R2R and LEAN สร้างรอยยิ้มเต็มพื้นที่ รพ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดการ 

ประชมุวชิาการ “R2R and LEAN for happy workplace” ณ โรงพยาบาลอดุรธาน ี

เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการนำ R2R ไปใช้ในการพัฒนา 

คุณภาพบริการ ตลอดจนเทคนิคในการประยุกต์ใช้หลักการของ Lean กับ 

การพฒันางาน เพือ่ใหบ้คุลากรมทีศันคตทิีด่ใีนการทำงาน และมคีวามสขุ กลายเปน็ 

องค์กรที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนั่นเองค่ะ

อบรมเข้ม! จริยธรรมการวิจัยในนครราชสุกาญจน์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จับมือกับสำนักผู้ตรวจราชการประจำ   

เขตตรวจราชการที ่4 และสถาบนัพฒันาการคุม้ครองการวจิยัในมนษุย ์

(สคม.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยระดับเขตและจังหวัด” 

ขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนามัย ที่ 4 

ราชบรุ ีซึง่เปน็ความรูท้ีจ่ำเปน็อยา่งยิง่สำหรบันกัวจิยัทกุทา่นเลยทเีดยีว 

เพือ่ใหท้กุขัน้ตอนของงานวจิยัมคีวามปลอดภยัตอ่อาสาสมคัร รวมถงึให ้

การดำเนินงานวิจัยมีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมค่ะ

นครชัยบุรินทร์จับมือเครือข่ายขยายพลังชาว R2R 
ข่าวร้อนๆ จากเครือข่ายนครชัยบุรินทร์ แจ้งมาว่า วันที่ 28 - 29 

มนีาคม 2556 นี ้จะมกีารจดัประชมุวชิาการเครอืขา่ย R2R นครชยับรุนิทร ์

ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ 

บคุลากรทกุระดบัทีเ่ปน็ผูป้ฏบิตังิานประจำ ไมเ่พยีงแตภ่ายในเครอืขา่ย 

นครชัยบุรินทร์เท่านั้น แต่ยังขยายสู่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ 

ที่ใกล้เคียงกันด้วย หากเพื่อนๆ สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

ประวัติศาสตร์การเรียนรู้หน้าใหม่น้ี ทางเครือข่ายยินดีและขอเรียนเชิญ 

เข้าร่วมงานค่ะ

Workshop R2R and LEAN ณ โรงพยาบาลเลย
เก็บตกกับข่าวการประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 

ท่ีผ่านมา ณ โรงพยาบาลเลย ซ่ึงนำทีมโดยสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “R2R and Lean” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายและแลกเปลี่ยน  

ความรู้ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยให้แก่บุคลากรเครือข่าย 

บริการจังหวัดเลย ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวเมืองเลย 

เป็นอย่างดีค่ะ

ภาพเก่าเล่าใหม่ไปกับเครือข่าย R2R 
อีสานตอนบน และนครราชสุกาญจน์
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